
Før opptak 

1) Skru på begge taklysene, og lukk begge dører. 

Ytterdøra låser seg automatisk. 

2) Skru på opptatt-lampa (lysbryter på veggen.)  

3) Trykk start på brukerpanelet. Da går kamera, 

påsynsmonitor (TV) og smartboard på. 

I påsynsmonitoren ser du det som blir tatt opp. 

4) Planlegg opptaket ditt. Gjør klar PCen din, smartboard 

eller dokumentkamera (husk å skru dette på). 

5) Bruk bryterpanelet til venstre på bordet for å endre 

kilde (motiv.) Se eget ark. Dette kan du endre 

underveis. 

6) Dra for gardina hvis du ikke har bruk for smartskjerm. 

7) Ved behov: Juster kamerautsnitt ved å trykke på 

kameraikonet i venstre hjørne. 

 

OBS! Utsnittet lagres ikke, det må stilles inn på nytt hvis du 

endrer kilde. 

Ved bruk av smartskjerm, kan skjermhøyden justeres.  

 

Opptak 

1) Trykk «start nytt opptak». 

2) Logg deg inn med feide-brukeren din OBS! (kun 

brukernavnet uten @hiof.no). 

3) Navngi opptaket ditt. 



Når du trykker start, starter opptaket etter 5 sekund. Hvis du 

trenger lengre tid på å gjøre deg klar, gjør du deg enten klar 

før du trykker start, eller trykker på pause opptak etter at du 

har trykket start. Opptaket og kan og pauses underveis. 

4) Når du er ferdig, trykker du på stopp opptak, og 

bekrefter med ok. 

Filene havner i one-driven din, og oppdateres hvert kvarter. 

Sørg derfor for at feide-brukernavnet ditt er riktig. 

Derfra kan det redigeres i for eksempel wevideo 

(www.wevideo.com) 

5) Når du er helt ferdig, trykk på avslutt. Da skrur hele 

systemet seg av.   

OBS: Hvis du har brukt PC’en for å styre smartboardet, husk 

å logge deg av. Skru også av dokumentkameraet, hvis du 

har brukt det. 

 

Før du forlater studio 

1) Skru av opptatt-lampa. 

2) Trykk på lås-opp knappen for å låse opp døra. 

3) Skru av lyset. 

Du trenger ikke å lukke innerdøra. 

 

Har du spørsmål, eller trenger hjelp? Vi sitter vanligvis i rom 

BU2-009B. Er vi ikke der, send oss en mail på puls@hiof.no 

 

http://www.wevideo.com/

